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48. Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē
1. Livonijas ordeņa pilsdrupas

Mūra pils Bērzes upes ielokā ir senākā celtne Dobelē. Zemgaļu koka pils
vietā tā celta 14. gs. vidū un bijusi apdzīvota līdz 1730. gadam. Līdz šodienai
saglabājušies tikai varenie mūri. Ekskursantu grupām tiek piedāvātas
ekskursijas atraktīvu pilsdāmu pavadībā.
GPS 56.62152, 23.27084

2. Dobeles atbrīvošanas piemineklis

Izcilā tēlnieka Kārļa Zemdegas veidoto pieminekli pirmoreiz atklāja 1940.
gadā, taču pēc 10 gadiem pēc padomju varas iestāžu rīkojuma saspridzināja.
Piemineklis tika atjaunots par dobelnieku ziedojumiem un otrreiz svinīgi
atklāts 1996. gadā.
GPS 56.62343, 23.27152

3. Piemiņas zīme zemgaļu aiziešanai
no Dobeles

Akmens atklāts, godinot zemgaļu cilšu piemiņu, kuri pēc sīvām kaujām
ar Livonijas ordeni 1289. g. nodedzināja savu pili un neuzvarēti aizgāja uz
Lietuvu. Autors – Mārtiņš Zaurs.
GPS 56.62277, 23.27129

4. Tirgus laukums – Dobeles vēsturiskais
centrs
Laukums veidojies līdz ar baznīcas celtniecību 1495. gadā. To ietver 20. gs.
sākumā celtās ķieģeļu divstāvu ēkas. Pēc rekonstrukcijas 2011. g. laukums
ieguvis bruģi un strūklaku milzu akas veidā, kas ir lielākā aka Latvijā.
GPS 56.62326, 23.28174

5. Dobeles luterāņu baznīca

Dievnams celts 1495. g. un vairākkārt pārbūvēts. Baznīcā ir vairāki unikāli
mākslas pieminekļi.
Baznīcas iela 1, tālr. 26430548
GPS 56.62357, 23.28157

6. Piemiņas zīme Augustam Bīlenšteinam

Piemiņas zīme pie Dobeles luterāņu baznīcas ir cieņas apliecinājums Augustam Bīlenšteinam (1826-1907) – Dobeles vācu draudzes mācītājam,
izcilajam latviešu valodas un etnogrāfijas pētniekam.
GPS 56.62399, 23.28078

7. Dobeles katoļu baznīca

2003. g. uzceltā baznīca ir interesanta ar mūsdienīgo arhitektonisko
risinājumu.
Baznīcas iela 10a, tālr. 26015072
GPS 56.62382, 23.28437

8. Dobeles Amatu māja

Te var iepazīt senos amatus, aplūkot amatnieku darinājumu izstādes,
izmēģināt arī savu roku austuvē un radošajās darbnīcās.
Baznīcas iela 8, tālr. 22049477
GPS 56.62335, 23.28342

9. Dobeles Novadpētniecības muzejs

Pastāvīgā ekspozīcija “Reiz Dobelē...” sniedz ieskatu Dobeles pils vēsturē,
Dobeles pilsētas dzīvē līdz 19. gs. 40. gadiem. Muzejā vienmēr ir apskatāma
kāda jauna izstāde. Skolēnu un pieaugušo grupām tiek piedāvātas radošās
programmas.
Brīvības iela 7, tālr. 637 21309
GPS 56.62509, 23.27655
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Muzejs iepazīstina ar izcilā selekcionāra darbu un personību. 45 ha plašajā
dārzā, kur viņa darbu turpina Dārzkopības institūta zinātnieki, aug vairāk
nekā 5000 augļaugu kultūru šķirņu un hibrīdu. Ceriņu dārzs ir viens no
lielākajiem Eiropā.
Graudu iela 1, Dobele
Tālr. 637 22294, 26408655, www.lvai.lv
GPS 56.61085, 23.29705

11. Ķestermežs

Gleznainais meža parks, kuram cauri stāvos krastos līkumo Bērzes upe, ir
iecienīta pastaigu un atpūtas vieta. Upes ielokā uzbūvēta brīvdabas estrāde.
GPS 56.60764, 23.28129

12. Skaisto un praktisko ideju dārzs

Nelielais ezers bagāts zivīm, te ir lieliskas makšķerēšanas
iespējas. Pie ezera ierīkota labiekārtota atpūtas vieta.
Ezera krastā atrodas atpūtas komplekss “Gaurats”.
Dobeles pag., tālr. 26657217
GPS 56.66401, 23.29503

2. Lāču dīķis

Mākslīgi izveidotā ūdenskrātuve ir iecienīta atpūtas
vieta. Iespējama makšķerēšana. Viesu nams “Reķi” dīķa
krastā piedāvā pirti, naktsmājas un telšu vietas.
Dobeles pag., tālr. 29262680
GPS 56.65601, 23.25869

3. Zirgu sēta “Jaunļobas”

Bērniem iespēja iepazīties ar gudrajiem rikšotājiem un
pavizināties to mugurā vai pajūgā. Dzīvnieku dārzā var
aplūkot trušu saimi, citus mājdzīvniekus un putnus.
Dobeles pag., tālr. 26544007
GPS 56.65850, 23.24882

4. “Rūķīšu tēja”

Z/s “Rūķīši” ir viena no Latvijā lielākajām saimniecībām,
kur audzē ārstniecības augus. Iespējams aplūkot plašos
ārstniecības augu laukus, uzzināt, kā augus kaltē, fasē,
nogaršot tējas un iegādāties produkciju. Ekskursijas
vēlams pieteikt maijā un jūnijā.
“Rūķīši”, Krimūnu pag., tālr. 29263846, 26185227,
www.rukisuteja.lv
GPS 56.59753, 23.31584

5. Kokaudzētava “Bīlasti”

Kokaudzētava specializējas dekoratīvo skujkoku
audzēšanā. Apmeklētāji var izstaigāt plašo teritoriju un
iegādāties stādus.
Bīlasti, Krimūnu pag., tālr. 26548366,
www.kokaudzetavabilasti.lv
GPS 56.60859, 23.32151

6. Skolas parks un Iepazīšanās dārzs
Krimūnās

Krimūnu sākumskolas parks lepojas ar savdabīgiem
kokiem, vides elementiem un estrādi. Apmeklētāji
tiek aicināti iziet izziņas un sajūtu taku “Ciemos pie
Dižskābarža”, izbaudīt nesteidzīgu atpūtu Iepazīšanās
dārzā.
Krimūnas, tālr. 26363855, 28608966
GPS 56.56924, 23.377724

7. Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas”
Muzejs prezidenta K. Ulmaņa atjaunotajās dzimtajās
mājās “Pikšas” ir veidots kā 20. gs. 30. gadu moderna
Zemgales lauku sēta. Muzeja ekspozīcija veltīta
K.Ulmaņa dzīves gājumam, paustajām idejām un valstiskajam devumam.
Bērzes pag., tālr. 29364230; 26670812, www.piksas.lv
GPS 56.65954, 23.48297

Teiksmotais Zebrus ezers ir lieliska vieta atpūtai pie
ūdens. Ezera krastā izveidotais atpūtas komplekss rada
iespēju patīkamai atpūtai dabā.
Zebrus ezerā netrūkst zivju, tas ir arī viens no retajiem
ezeriem, kurā mīt zandarti. Makšķernieki un atpūtnieki
var apmesties kādā no kempinga mājiņām vai uzcelt
savu telti. Laivu bāzē iespējams iznomāt laivas un ūdens
velosipēdus. Pie ezera izveidotas nojumes ar galdiem,
soliem un ugunskura vietām, volejbola un basketbola
laukumi, šūpoles. No skatu torņa paveras tāls skats uz
ezera plašumiem.
Bikstu pag., Dobeles nov., tālr. 29252368
GPS 56.62956, 23.01484
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Līgas un Aivara Beņķu dārzā var aizgūt labas idejas daiļa un praktiska dārza
plānošanā un veidošanā. Pārsteidzoša ir skujkoku dažādība.
Liepu iela 5, tālr. 26541868, 29258709
GPS 56.61058, 23.28899

13. Stādaudzētava “Liepas”

Stādaudzētava specializējas augļu koku, ogulāju un rožu stādu audzēšanā.
Saimniece izrāda konteineros audzētos stādus, kurus var iegādāties, un
Iepazīšanās dārzu.
Rožu iela 2, tālr. 29507747, 29466258, www.stadiliepas.lv
GPS 56.61982, 23.29442

36. Lielauces ezers

14. Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas vieta

20. Pokaiņu mežs

Pokaiņu mežu dēvē par mistisku, vēl neizzinātu
vietu, kas glabā daudz noslēpumu. Tik neparsti
liela un daudzveidīga dažādu izmēru un formu
akmeņu koncentrācija vienuviet radījusi fantastiskus
pieņēmumus. Jūtīgi cilvēki un ekstrasensi te sajūt
savdabīgus enerģijas strāvojumus.
Vieta ir pievilcīga arī ar savu mieru un ainaviskumu.
Galvenos apskates objektus savieno vairāku kilometru
garas pastaigu takas Var apbraukt arī apli ar automašīnu
pa Loka ceļu, izkāpjot tikai pie atsevišķiem objektiem. Pie jaunā informācijas centra iekārtots auto
stāvlaukums un atpūtas vietas.
Naudītes pag., Dobeles nov., tālr. 637 29177, 26392564
GPS 56.57703, 23.07134

Piemiņas ansamblis pie Dobeles dzelzceļa stacijas ir veltīts 1941. un 1949.
gada represijās cietušajiem un bojāgājušajiem. Tā ir Latvijā lielākā piemiņas
zīme politiski represētajiem.
GPS 56.62719, 23.28712

15. Brāļu kapi

Padomju karavīri šeit apglabāti 1944., 1948. un 1970. gadā un paplašināti
1975. un 1977. gadā, veicot pārapbedīšanu no mazākām padomju karavīru
apbedījumu vietām Dobeles apkaimē.
GPS 56.62678, 23.28578

16. Štelmaheru akmeņu dārzs

Lilijas un Alfrēda Štelmaheru radītais dārzs tiek dēvēts gan par akmens
pasaku, gan par brīnumdārzu. Akmeņu ekspozīciju papildina dekoratīvie
stādījumi.
Arāju iela 18, tālr. 20047591
GPS 56.63288, 23.26468
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18. Mākslinieces Aijas Princes Galzones darbnīca

Darbnīcā iespējams aplūkot gleznas un iepazīties ar gleznošanas procesu.
“Pērkoni”, Liepziedi, Dobele, tālr. 29166280
GPS 56.62466, 23.26781

Jolantas un Jāņa Mežciemu lauku sētā dzīvo plaša un
draudzīga mājdzīvnieku un putnu saime. Lepnums ir
sprogainie ungāru rukši.
Bērzes pag., tālr. 20424267
GPS 56.66720, 23.45879
Pašreizējā izskatā baznīca ir pārbūvēta 19. gs. vidū. Tajā
ir kristīts un iesvētīts Kārlis Ulmanis.
Bērzes pag., tālr. 26764405
GPS 56.68549, 23.43952

10. Bērzes kapi

Vecajā kapsētā pie baznīcas ir apbedīti Kārļa Ulmaņa
vecāki, viņa audžu vecāki un citi dzimtas locekļi. Te
vēlējās atdusēties arī prezidents pats. Tā kā prezidenta
kapa vieta Krievijā palika neatrasta, 90. gadu sākumā
Bērzes kapsētā viņam uzstādīja piemiņas zīmi.
Bērzes pag., GPS 56.68486, 23.43868

11. Bērzes dzirnavas

Vienas no retajām ūdensdzirnavām Latvijā, kuras
joprojām darbojas. Var iepazīties ar 100 gadu vecām
labības pārstrādes tehnoloģijām. Dzirnavās tiek malti
graudi, izgatavoti putraimi un grūbas.
Bērzes pag., tālr. 26439106
GPS 56.67931, 23.44397

12. Dārzeņu saimniecība “Saliņas”

Vismaz 60 dažādu šķirņu tomāti, paprika, asie pipari,
neparasti gurķi, fizāļi, melones, tādi dīvaiņi kā kivano,
momordika – to visu var iepazīt un iegādāties šajā
saimniecībā.
Bērzes pag., tālr. 29185540, 28458527
GPS 56.67906, 23.44472

13. Cimdu un skulptūru dārzs “Lejniekos”

Bērzes krastā izveidotais dārzs lepojas ar puķu, dārzeņu
un garšaugu kolekcijām. Dārzu izrotā Haralda Bauzes
darinātas koka skulptūras un liela piramīda. Skaidrītes
Bauzes cimdu kolekcijā ir vairāk nekā 170 pašas adītu
cimdu pāru.
Bērzes pag., tālr. 637 54136, 22308565
GPS 56.66388, 23.41439

14. Annenieku luterāņu baznīca

Pašreizējā baznīca celta 18.gs.vidū. Torņa smaile, altāris
un interjers atjaunots 1990. gadā.
Annenieki, Annenieku pag., tālr. 25969494
GPS 56.68015, 23.10039
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Ūdenskrātuve, kas izveidota, uzpludinot Tērvetes
upītes pļavas, ir putnu iecienīta dzīves vieta, bagāta ar
zivīm. Makšķernieku ērtībām ir izbūvētas laipas un tiek
piedāvātas laivas. Pēc lielā loma uz Tērveti dodas arī
zemledus makšķernieki. Pārnakšņot var kādā no koka
namiņiem vai uzcelt savu telti. Te ir labiekārtotas piknika
un naktsmītnes vietas, kā arī sakopta peldvieta. Atpūtnieki
var iznomāt laivu vai ūdens velosipēdu, uzspēlēt volejbolu vai basketbolu, pasēdēt pie ugunskura, vērot putnus no
jaunā torņa.
Tērvete, tālr. 26115333
GPS 56.49789, 23.41224

Klūgu ģimenes dārza ainavu veido gleznainais dīķis, zālāji ar krāšņumaugu
dobēm, vecie koki.
Liepājas šoseja 21, tālr. 26458290
GPS 56.63312, 23.26458

8. Dzīvnieku sēta “Kukšas”

Dūņainais Lielauces ezers, ko no visām pusēm aptver
Vīķu purvs, ir grūti pieejams. Tā krastā paceļas skaistā
Lielauces pils, no kuras gara dēļu laipa ved uz laivu bāzi.
Ezers nebūs piemērots peldēšanās prieku cienītājiem,
bet makšķerniekiem tas sola varenus lomus. Katru gadu
AS „Latvijas Valsts meži” ezerā ielaiž jaunus zivju mazuļus.
Te var iznomāt laivas un pārnakšņot ūdenī peldošās
mājiņās. No skatu torņa var labāk saskatīt un atpazīt putnu sugas, no kurām daudzas ir retas un aizsargājamas.
Lielauces pag., Auces nov., tālr. 26556771
GPS 56.52290, 22.89944

55. Tērvetes ūdenskrātuve

17. Klūgu ģimenes ainavu dārzs

9. Bērzes luterāņu baznīca
1. Gaurata ezers

Dabas parks ir viena no tūristu iecienītākajām un
ģimenei draudzīgākajām vietām, EDEN projekta ietvaros atzīts par Eiropas izcilāko tūristu galamērķi Latvijā.
Iecienītākās parka vietas ir Pasaku mežs, Atrakciju
laukums un Rūķīšu mežs. Te var sastapt ne tikai koka
skulptūrās atveidotus, bet arī dzīvus pasaku un rakstnieces A. Brigaderes lugu varoņus. Nesteidzīgā atpūtā
aicina Veco priežu parka daļa, savukārt no putna lidojuma uz Tērveti palūkoties iespējams, uzkāpjot varenajā
koka skatu tornī. Aizraujošā pārgājienā desmit metru
augstumā aicina doties “Laimīgās zemes Gaisa takas”.
Parkā kursē Pasaku bānītis, kas vienlaikus var vizināt pat
40 apmeklētājus. Gardu maltīti var ieturēt trijās parkā
esošajās kafejnīcās.
Tērvete, tālr. 637 26212, 28309394
GPS 56.48794, 23.37371

10. Selekcionāra Pētera Upīša muzejs
un dārzs

TŪRISMA KARTE

22. Zebrus ezers

15. Piemiņas vieta Kambaros

Piemiņas vieta pie bijušajām Kambaru mājām ir
atgādinājums par 1945. g. janvārī notikušajām kaujām,
kas iegājušas vēsturē ar milzīgu kritušo skaitu abās armijas pusēs. Tā ir traģiska vieta, kur nācās cīnīties latviešiem
pret latviešiem.
Annenieku pag., GPS 56.65268, 23.07725

16. Seno lietu kolekcija “Līčos”

“Līču” saimnieks Jānis Urbāns ir savācis iespaidīgu seno
lietu un lauksaimniecības mašīnu kolekciju. Lauku sētā
skaists daiļdārzs.
Bikstu pag., tālr. 26541284
GPS 56.70853, 22.96895

17. Apguldes ezers

Ezers ir iecienīta peldēšanās un makšķerēšanas vieta. Pie
ezera ir neliela publiskā pludmale.
Apgulde, Naudītes pag.,
GPS 56.53522, 23.23920

18. Orhidejas un eksotiskie dzīvnieki

Apguldes “Briežos” ir aplūkojama lielākā orhideju kolekcija Latvijā. Egona Tones kolekcijā ir vairāk nekā 600
šķirņu orhideju, kuras sevi viskrāšņāk parāda rudenī.
Bērniem sagādās prieku iepazīšanās ar eksotiskajiem
dzīvnieciņiem – karalisko pitonu, iguānām, gekoniem
un citām neparastām radībām. Saimniecībā mīt arī
Šetlandes poniji.
Apgulde, Naudītes pag., tālr. 26411428,
www.orhidejas.lv
GPS 56.53242, 23.22820

19. Krāšņo puķu dārzs Auros

Lazdiņu ģimenes dārza lepnums ir liliju kolekcija. Acis
priecē puķu dobju interesantās formas un ainavu
elementi. Te var arī iegādāties liliju ziedus un sīpolus.
“Lazdiņi”, Auru pag., tālr. 20222823
GPS 56.56639, 23.28718

20. Pokaiņu mežs

Pokaiņus pamatoti dēvē par Latvijas X failiem, arī Latvijas Tibetu. Akmeņu upes, krāvumi, vaļņi un īpatnējie
savrupakmeņi radījuši fantastiskus minējumus un
pretrunīgus pieņēmumus. Vieta ir pievilcīga arī ar savu
mieru, ainaviskumu un pastaigu takām.
Naudītes pag., tālr. 637 29177, 26392564
GPS 56.57703, 23.07134

21. Krievkalni

Mežiem apaugušais Krievkalnu garais valnis ir unikāla
reljefa forma. No augstākās vietas, kas sasniedz
149 m v.j.l., paveras tāls panorāmas skats pāri Zemgales
mežiem. Uz te ierīkoto atpūtas vietu ved kājnieku taka.
Zebrenes pag.,
GPS 56.59867, 23.01458

22. Zebrus ezers

Ezers ir lielākais un arī skaistākais novadā. Ar skaisto
apkārtni un kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem
var iepazīties, dodoties kājnieku takās vai izbraucot velomaršrutu. Ezers ir iecienīta atpūtas un
makšķerēšanas vieta. Pie ezera atrodas VAS “Latvijas
Valsts meži” laivu bāze un atpūtas komplekss “Niedras”.
Bikstu pag.,
GPS 56.62956, 23.01484

23. Ezerlūķu pilskalns

Aptuveni 30 m augstais pilskalns paceļas Zebrus ezera
austrumu krastā. Senos laikos uz pakalna atradusies
senlatviešu pils.
Bikstu pag., GPS 56.63313, 23.01361

24. Svētes ezers

Atdalīts no Zebrus ezera ar Elku kalnu un Svētes purvu,
spulgo Svētes ezers. Senos laikos abi ezeri bijuši savienoti.
Zebrenes pag., GPS 56.61479, 22.99245

25. Zebrenes Elku kalns
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Viesnīca “Dobele”
Uzvaras 2, Dobele, tālr. 63721229,
www.hoteldobele.lv
GPS 56.62451, 23.28012
Viesu māja “RaCafe”
Viestura 8a, Dobele, tālr. 26350505,
www.racafe.lv
GPS 56.62356, 23.27776

Apmēram 20 m augsto, kokiem apaugušo pauguru starp
Zebrus un Svētes ezeriem uzskata par seno zemgaļu
dievu pielūgšanas un upurēšanas vietu.
Zebrenes pag., GPS 56.61479, 22.99245

Viesu māja “Eglāji”
Dārza iela 23, Dobele, tālr. 26558790,
www.eglaji.lv
GPS 56.61451, 23.27633

26. Lielais Vipēdes ezers

Jauniešu mītne privātmājā
“Pērkoni”
Liepziedi, Dobele, tālr. 29166280
GPS 56.62466, 23.26781

Nelielo, mežu un purvu ieskauto ezeru iecienījuši
makšķernieki. Tiek piedāvāta laivu noma un telšu vietas.
Zebrenes pag., tālr. 26346725, www.vipedis.lv
GPS 56.59278, 22.99945

27. Īles nacionālo partizānu bunkurs

Bunkurs ir atjaunots tieši tāds, kāds tas bija pirms
saspridzināšanas 1949. g. 17. martā. Baltijas valstīs lielāko
bunkuru 1948. g. Īles mežos izbūvēja apvienotās latviešu
– lietuviešu grupas partizāni, lai turpinātu cīnīties pret
padomju varu. Pie bunkura uzstādīts Baltais krusts un
piemiņas zīmes.
Zebrenes pag., tālr. 63723074, 26136682
GPS 56.57875, 22.92499

28. Senu pulksteņu un radioaparātu kolekcija “Abrakašos”

Vasilija Cjupkas kolekcijā ir vairāk nekā 150 dažādu
pulksteņu un tikpat daudz radioaparātu. Var aplūkot arī
vecos televizorus un patvārus.
“Abrakaši”, Penkules pag., tālr. 26455492
GPS 56.49235, 23.24218

29. Vecu mantu glabātuve “Dzintaros”

Tālivaldis Ikarts apmeklētājiem piedāvā aplūkot vecus
radioaparātus, patafonus, magnetofonus, šujmašīnas, arī
agrāko laiku militāro sakaru aparatūru.
“Dzintari”, Penkules pag., tālr. 63745722
GPS 56.49159, 23.21634
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Dobeles Vācu nams
Uzvaras iela 53d, Dobele, tālr. 29387028
GPS 56.63770, 23.26637
Brīvdienu māja “Neimaņi”
Krimūnu pag., tālr. 29353018
GPS 56.60258, 23.30917
Viesu nams “Ausātas”
Naudītes pag., tālr. 29630090
GPS 56.60595, 23.17827
Viesu māja “Dabaicēni”
Dobeles pag., tālr. 29322410,
www.dabaiceni.viss.lv
GPS 56.65958, 23.25578
Viesu māja un telšu vietas
“Reķi”
Dobeles pag., tālr. 29262680
GPS 56.65601, 23.25869
Atpūtas bāze “Gaurats”
Dobeles pag., tālr.26657217
GPS 56.66401, 23.29503
Lauku māja “Ozolāres”
Dobeles pag., tālr. 29257804,
www.ozolares.lv
GPS 56.70927, 23.19271

Brīvdienu māja “Auru Cīruļi”
Auru pag., tālr. 29299030, 63750547,
www.ciruli.lv
GPS 56.56182, 23.31829
Brīvdienu māja “Tiltiņi”
Krimūnu pag., tālr. 26543999
GPS 56.55382, 23.41140
Kultūras un atpūtas centrs
“Bērzmuiža”
Bērze, Bērzes pag.,
tālr. 29863994, 29539149
GPS 56.68649, 23.43809
Jauniešu hostelis Apguldē
Apgulde, Naudītes pag.
Tālr. 63720985, 29332912
GPS 56.53323, 23.24151
Aktivitāšu māja “Zaļkalni”
Auru pag., tālr. 63781055, 25495675
GPS 56.61869, 23.25083

Rehabilitācijas centrs
“Tērvete”
Tērvete, tālr. 63726175,
www.rctervete.lv
GPS 56.484807,23.393666

AUCES NOVADS
Vecauces pils
Akadēmijas 11, Vecauce,
tālr. 63745302, 29195959
GPS 56.46823, 22.88769

Vecauces studentu
dienesta viesnīca
Akadēmijas iela 6, Vecauce, tālr.26641515
GPS 56.46663, 22.89045
Jauniešu mītne Lielauces pilī
Lielauce, tālr. 26370377
GPS 56.5227088, 22.8992058

Kempings “Lielauces
kliņģeris”
Telšu vietas Pokaiņos
Naudītes pag., tālr. 637 29177, 26392564 Lielauce, tālr. 26486941,
www.lielaucesklingeris.lv
GPS 56.57703, 23.07134
GPS 56.52410, 22.89671
Telšu vietas “Pikšās”
Viesu māja un telšu vietas
Bērzes pag., tālr. 29364230, 26670812
www.piksas.lv
“Mežmaļos”
GPS 56.46002, 23.39137
Bēnes pagasts, tālr. 29476988
GPS 56.4522792, 23.1179260

TĒRVETES NOVADS
Viesu māja “Sprīdīši”
Tērvete, tālr. 26532691,
www.spridisi.lv
GPS 56.48332, 23.37692
Viesu māja “Laima”
Tērvete, tālr. 29495041
GPS 56.47728, 23.38730
Apartamenti “Pālena
muiža”
Tērvete, tālr. 29297084,
www.palenaapartamenti.lv
GPS 56.48162, 23.38972
Apartamenti “Ores”
Tērvete, tālr. 27006660,
www.ores.lv
GPS 56.47999,23.38082

Viesnīca “Zoltners”
Atpūtas komplekss “Eglieni” Kroņauce, tālr. 27331108,
Jaunbērzes pag., tālr. 29537991, 29117762, www.zoltners.lv
www.eglieni.lv
GPS 56.49777, 23.30696
GPS 56.77967, 23.36639
Viesu māja “Annenieki”
Viesu māja “Dzirnaviņas”
Kroņauce, tālr. 27729988
Bikstu pag., tālr. 29178181
GPS 56.51598, 23.33081
GPS 56.66443, 22.97049
Atpūtas komplekss “Niedras” Lauku māja “Amatnieki”
Kroņauce, tālr. 29276982
Bikstu pag., tālr.29992299,
GPS 56.51979,23.33740
www.kempingsniedras.lv
GPS 56.64101, 22.99728
LVM kempings pie Tērvetes
LVM atpūtas bāze pie Zebrus ūdenskrātuves
Tērvete, tālr. 26115333,
ezera
www.mammadaba.lv
Bikstu pag., tālr. 29252368
GPS 56.49789, 23.41224
GPS 56.62956, 23.01484

Atpūtas komplekss “Vizuļi”
Vītiņu pagasts, tālr.29222659
GPS 56.436210, 22.921863

KAFEJNĪCAS
Dobeles novads
“Sporta centrs”
Tērvetes iela 10, Dobele,
tālr. 637 81388
“Rasa”
Uzvaras iela 2, Dobele,
tālr. 637 21217
“Tērvete”
Tirgus laukums 3, Dobele,
tālr. 29121944, 637 22962
“RaCafe”
Viestura iela 8a, tālr. 26350505
“Agrofirma Tērvete”
Uzvaras iela 5, Dobele,
tālr. 637 22481
“Karavāna”
Muldavas iela 3a, Dobele,
tālr. 637 07307
“Sprīdītis”
Zaļā iela 1, Dobele,
tālr. 637 21245
“Gardi gan”
Viestura iela 6a, Dobele,
tālr. 29148474

Apskates objekti
Naktsmītnes
Kafejnīcas
GPS adreses

“Miltiņkrogs”
Miltiņi, Bērzes pag.,
tālr. 63722132, 22012606
“Kaprīze”
Dārza iela 2, Jaunbērze,
tālr. 637 23129
“Eglieni”
Jaunbērzes pag.,
tālr. 29537991, 29117762,
www.eglieni.lv
“Dzirnaviņas”
Biksti,
tālr. 637 54579, 29178181
“Četri vēji”
Dobeles pag., tālr. 26656167

Tērvetes novads
Restorāns, alus
darītava “Zoltners”
Kroņauce, tālr. 27331108,
www.zoltners.lv
Kafejnīca
“Mammadaba”
Tērvete, tālr. 29640062
Kafejnīca “Sprīdīši”
Tērvete, tālr. 29640062
www.spridisi.lv
Kafejnīca “Lutauša
galds”
Tērvete, tālr. 26123864
Kafejnīca “El Greko”
Tērvete, tālr. 26841044
Kafejnīca “Gaisma”
Kroņauce, tālr. 22330449

Auces novads
Vecauces pils
Akadēmijas 11, Auce,
tālr. 63745558, 29195959,
www.vecauce.lv.
Grupām iepriekš pieteikties
Kafejnīca “Ieva”
Raiņa iela 43, Auce,
tālr. 63720132, 29489874

TŪRISMA INFORMĀCIJA
Dobeles novada tūrisma informācijas centrs
Baznīcas iela 6, Dobele
Tālr. 63723074, 26136682
E – pasts: turisms@dobele.lv
www.dobele.lv
Auces novada tūrisma informācijas centrs
Raiņa iela 14, Auce
Tālr. 63707226, 28829208
E – pasts: turisms@dome.auce.lv
www.auce.lv
Tērvetes tūrisma informācijas centrs
“Tērvetes sils”, Tērvetes novads
Tālr. 63726212, 28309394
E – pasts: tervetetic@inbox.lv
www.tervetesnovads.lv
Izdevējs: Dobeles, Auces, Tērvetes novada
pašvaldība, 2016
Sagatavoja: Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs
Kartes: “Jāņa sēta”
Dizains: Egils Kurpnieks
Druka: SIA “Eveko”

AUCES
NOVADS
www.auce.lv

35. Lielauces pils

Pils celta baronu Mēdemu dzimtai 19. gs sākumā un tiek
uzskatīta par savdabīgu eklektisma pieminekli. Muižas
apbūves ansamblis izveidots Lielauces ezera krastā.
Lielauce, Lielauces pag., tālr. 26370377
GPS 56.52290, 22.89944
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Nesen iestādītā birzs ir veltījums šis apkaimes ļaudīm
un viņu mājām, kas zudušas no Latvijas kartes. Centrā
atrodas akmeņu krāvums – Māras altāris, kuram katrs
var pievienot savu akmeni. Pie birzs uzstādīta karte,
kurā attēlotas zudušās mājvietas.
Īles pag., tālr. 29353183
GPS 56.56432, 22.95423

Izteiksmīgā Vecauces pils no 1842. līdz 1845. g. ir celta
grāfiem Mēdemiem. Pili ieskauj 13 ha liels ainavu parks. Vecauces pils pašlaik darbojas kā tūrisma un kultūras centrs.
Apskatāma vēstures ekspozīcija.
Akadēmijas iela 11, Auce, tālr. 29195959, 63745302,
www.vecauce.lv
GPS 56.46823, 22.88769

44. Bēnes muiža

Neogotiskā stila kungu māja celta 19.gs. beigās,
pašlaik apskatāma no ārpuses. Līdzās saglabājušās
arī citas muižas ēkas. Apskates vērts ir vecais
laukakmeņu tilts pār Auces upi, būvēts 19. gs. beigās.
Bēne, GPS 56.48567, 23.06351

30

36. Lielauces ezers

Seklais un dūņainais ezers ir grūti pieejams, jo to ieskauj Vīķu
purvs. Ezeru iecienījuši makšķernieki un putnu vērotāji. Ezera
krastā atrodas VAS “Latvijas Valsts meži” laivu bāze un netālu
no tās – labiekārtotais kempings ”Lielauces kliņģeris”.
Lielauces pag., tālr. 26556771
GPS 56.52290, 22.89944
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37. Kalpaka bataljona pirmajai kaujai veltītais
piemineklis

14

13

8

Mūra baznīca celta 1866. gadā. Apskates vērts ir tās
savdabīgais interjers. Baznīcā iekārtota ekspozīcija ar
unikālām un vēsturiskām bildēm par Auci Latvijas brīvvalsts
laikā.
Akadēmijas iela 1, Auce, tālr. 28849204
GPS 56.46504, 22.89022

32. Saules pulkstenis Aucē

15

Saules pulkstenis izveidots Auces novada ģerbonī attēlotā
pasta raga veidolā, kuru aptver nošu loks ar pirmajām taktīm
no novada dziesmas “Jauka dzīve Vecaucē”. Pamatnē ir
iestrādāti novada 7 sadarbības partneru pašvaldību ģerboņi.
Bēnes iela 2, Auce
GPS 56.46537, 22.89997
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33. Lauku māja “Putni”

“Putni” ir kultūrvēsturiska celtne, kas no 1867. līdz 1915. g.
kalpojusi kā skola, bet 2. pasaules kara laikā izmantota kā
nocietinājums. Pašlaik saimnieki – Reihu ģimene – to piedāvā
kā apskates objektu vēstures un dārzu cienītājiem.
Vecauces pag., tālr. 22027839
GPS 56.48519, 22.87075
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31. Vecauces luterāņu baznīca

11 12

26

34. Ķeveles jeb Karaļavoti

No gravas, kuras krasti nostiprināti ar laukakmeņiem, Kambaru kalna pakājē iztek septiņi avoti, kas tālāk saplūst vienā
strautā. Katra avota ūdenim ir sava garša, un katrs dziedē
noteiktu kaiti.
Vītiņu pag., GPS 56.48338, 22.82321

27
41
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43
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19

Meža ieskautā lauku sētā, kur saimnieko Lustes
ģimene, ir iespēja iepazīt mājdzīvniekus un mājas
seskus, uzzināt par to domestikācijas vēsturi. Te ir
vieta, kur pašiem uzvārīt zupu un uzcelt teltis.
Īles pagasts, tālr.29286639
GPS 56.59904, 22.96443

43. Māras birzs

30. Vecauces pils

9 10

42. Lauku sēta “Ieviņas”

Piemineklis pie Lielauces baznīcas atklāts 1934. gadā,
atgādinot par Lielauces kauju, kas notika 1919. g. starp
kalpakiešu Cēsu un Virsnieku rotu no vienas puses un 2.
strēlnieku pulka karavīriem. 50. gadu sākumā iznīcināto
pieminekli atjaunoja Atmodas laikā.
Lielauces pag., GPS 56.51364, 22.87538

38. Dobes kalni Kokmuižā

Dabiski veidotās apmēram 2 km garās paugurgrēdas
augstākās virsotnes ir Incēnu (Dobes) pilskalns un Mežakalns.
Incēnu pilskalnu uzskata par Dobes pilsnovada seno centru.
Mežakalns, kurā, domājams, pacēlusies Livonijas ordeņa
celtā Dobes pils, atrodas pretim Incēnu pilskalnam.
Vītiņu pag., GPS 56.50067, 22.74329

39. Spārnu ezers

Mežu un pakalnu apņemto Spārnu ezeru iecienījuši
makšķernieki. VAS “Latvijas Valsts meži” te ierīkojusi atpūtas
vietu. Ezera pretējā pusē atrodas Spārnu pilskalns.
Īles pag., tālr. 29269882
GPS 56.55461, 23.04144

45/2 Zirgu izjādes un braukšana pajūgā

Izjādes, vizināšanos zirga mugurā, braukšanu pajūgā
un ragavās ziemā, kā arī jāšanas apmācību piedāvā
divas saimniecības Bēnes pagastā.
“Klētnieki”, Bēnes pag., tālr. 26973371
GPS 56.45839, 23.07009
“Kaijas”, Bēnes pag., tālr. 29834453
GPS 56.45624, 23.04954

46. Zemnieku saimniecība “Lielvaicēni”

Artūra Grudovska saimniecībā var uzzināt visu, kas
saistīts ar bitēm, un nogaršot biškopības produktus.
Vītiņu pag., tālr. 29161420, www.lielvaiceni.lv
GPS 56.44899, 22.97483

47. Dabas liegums “Ukru gārša”

Gārša ir Zemgales līdzenumam neparasts objekts,
kas stiepjas gar Lietuvas robežu. Dabas liegumā
ir pārsteidzoši liela aizsargājamo augu un putnu
daudzveidība. Iespējamas ekskursijas gida pavadībā.
Ukru, Bukaišu pag., tālr. 26193472
GPS 56.37673, 23.17150
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40. Spārnu pilskalns

Pilskalns bijis apdzīvots no 9.līdz 13. gs. Domājams, ka tas bijis Spārnenes zemju centrs.
Īles pag., GPS 56.55099, 23.04205

41. Sesavas ezers

Sesavas ezers ir laba atpūtas vieta skaistas dabas un klusuma
cienītājiem. Ezers bagāts ar zivīm.
Īles pag., GPS 56.57314, 23.01774
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48. Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē
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53. Zirgu izjādes un braukšana pajūgā
Zirgu izjādes un braukšana pajūgā pa
kultūrvēsturisko centru un Tērvetes dabas parku.
Tērvete, tālr. 26824856
GPS 56.48126,23.37904

49. Rakstnieces Annas Brigaderes muzejs
“Sprīdīši”
65
63

47

Vecajā, pamatīgajā ēkā, kas 1840. gadā celta kā
ūdensdzirnavas, aizritējušas Annas Brigaderes (1861 – 1933)
mūža pēdējās desmit vasaras un uzrakstīti daudzi darbi.
Muzejs piedāvā iepazīties ar rakstnieces dzīves gājumu un
daiļradi.
Tērvete, tālr. 26532691, www.spridisi.lv
GPS 56.48332, 23.37692

50. 12 gs. Tērvetes koka pils

Tērvetes koka pils ekspozīcija vēsta par zemgaļu un Tērvetes
senvēsturi. Te izvietota plaša zemgaļu materiālās kultūras
ekspozīcija: sadzīves priekšmeti, rotas, bruņojums, apģērbi,
mēbeles. Apskatāma valdnieka Viestarda vaska figūra un
lielākā zobenu izstāde Latvijā.
Tērvete, tālr. 26950975, www.lielkenins.lv
GPS 56.48143, 23.37605
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59. Lauku sēta “Viestardi”

Dārza saimnieks apmeklētājus izvadā pa siltumnīcām,
konsultē par vīnogu audzēšanu un kopšanu, piedāvā
nogaršot un iegādāties vīnogas un stādus.
Kroņauce, tālr. 28609399, www.vinogudarzs.lv
GPS 56.51584, 23.34737

Svētā kalna nosaukums varētu būt saistīts ar seno zemgaļu
kulta vietu. 13.gs. beigās Livonijas ordenis te uzcēla apmetni,
no kuras pastāvīgi uzbruka zemgaļiem.
Tērvete, GPS 56.48436, 23.38290
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Skaists dārzs ar plašiem smiltsērkšķu stādījumiem.
Iespējama augļu un ogu degustācija un iegāde.
Kroņauce, tālr. 29276982
GPS 56.51979, 23.33740

60. Vīnogu dārzs

52. Svētais kalns

62

58. Lauku sēta “Amatnieki”

Plaši tulpju stādījumi, kolekcijā ir ap 400 dažādu
šķirņu. Iespēja iegādāties tulpju sīpolus, smiltsērkšķu
sulu un neparastus ievārījumus, pasūtīt un baudīt
tortes un konditorejas izstrādājumus.
Kroņauce, tālr. 27570755
GPS 56.514577, 23.335438
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Tērvetes pilskalns ir viens no iespaidīgākajiem un
diženākajiem ne vien Rietumzemgalē, bet arī seno baltu
zemēs. Par Tērveti vēsta Atskaņu hronika, kurā pieminēts gan
Tērvetes pilsnovads ar koka pili, gan tās 13. gs. valdnieki Viestards un Nameisis.
Tērvete, GPS 56.48249, 23.38444

Viens no skaistākajiem dabas, vēstures un kultūras objektiem Latvijā. Tas piesaista ar dabas ainavām, unikālo priežu
silu, pasaku pasauli un atpūtas iespējām visai ģimenei. Te var
aplūkot ne tikai koka skulptūrās atveidotus rakstnieces A.
Brigaderes lugu varoņus bet sastapt arī “dzīvus” pasaku tēlus.
Tērvete, tālr. 637 26212; 28309394, www.mammadaba.lv
GPS 56.48794, 23.37371

56
45/2

51. Tērvetes pilskalns

Tērvetes

54. Tērvetes luterāņu baznīca

Viena no vecākajām Zemgales baznīcām ir celta 1614. g.,
mūsdienās atjaunota. Līdzās baznīcai – kapsēta un grāfu
Pālenu kapliča, ko uzskata par mazās arhitektūras šedevru.
Tērvete, tālr. 63726212
GPS 56.47955, 23.37922

55. Tērvetes ūdenskrātuve

61. Tērvetes maize

Piedāvājumā tradicionālā latviešu rudzu rupjmaize.
Maize ir raudzēta ar dabīgo ieraugu, tiek cepta ar
malku kurinātā krāsnī. Piedāvā ekskursijas ar maizes
cepšanu un degustēšanu.
Tērvetes pag., tālr. 29967553
GPS 56.44798, 23.38905

62. Tērvetes vīna darītava

.Mājās gatavoti Latvijas augļu un ogu vīni. Piedāvā
vīna darītavas apskati un vīnu degustāciju ar
omulīgām sarunām par vīna tapšanu lauku ainavā
Tērvetes upes krastā.
Tērvetes pag., tālr. 29454225, www.tervetesvini.lv
GPS 56.44698, 23.35750

63. Mežmuižas pils

Ezers, kas izveidots, uzpludinot Tērvetes upītes pļavas, ir
iecienīta atpūtas un makšķerēšanas vieta. Pie ezera atrodas
AS “Latvijas Valsts meži” atpūtas bāze – kempinga mājiņas,
putnu novērošanas tornis, laivu noma, sporta laukumi, telšu
un piknika vietas.
Tērvete, tālr. 26115333, www.mammadaba.lv
GPS 56.49789, 23.41224

Neogotikas stilā celto pili ieskauj 12 ha liels parks.
No 1954.g. pilī darbojas Augstkalnes vidusskola. Pils
vairākkārt pārbūvēta, labi saglabājušās pils zāles, kuras ir restaurētas. Vienotā ansamblī ar pili, parku un
ūdenskrātuvi iekļaujas 1648. g. celtais dievnams.
Augstkalne, tālr. 26473531, www.mezmuiza.lv
GPS 56.40457, 23.33543

56. Grāmatnieku muzejs “Ķipi”

64. Lauku sēta “Ābelītes”

Muzejs iekārtots grāmatizdevēja Jāņa Rapas dzimtajās mājās
“Ķipi”. Apmeklētājiem piedāvā plašu materiālu klāstu par
grāmatizdevējiem, senu mācību grāmatu, grāmatzīmju un
rokdarbu kolekcijas.
Tērvete, tālr. 29351141
GPS 56.46002, 23.39133

57. AS “Agrofirma Tērvete”

Tērvetes alus darītavā var iepazīties ar alus tapšanas procesu un nobaudīt visas Tērvetes alus šķirnes, kā arī iegādāties
īpašos uzņēmuma suvenīrus un alu. Lielfermā “Tērces”
apskatāms Baltijas valstīs lielākais piena ražošanas komplekss. Pieņem tūristu grupas.
Kroņauce, tālr. 29615337, www.tervete.lv
GPS 56.51711, 23.33412

Saimniecībā audzē Galoveju liellopus, Merino aitas,
Mangalicas cūkas, kazas un dažādus mājputnus.
Dzīvnieku apskate, atpūta dabā, ekskursija pa
Bukaišu apkārtni.
Bukaiši, tālr. 29191619
GPS 56.43304, 23.18025

65. H. Cukura piemiņas istaba

Konstruktors, lidotājs un žurnālists Herberts Cukurs
pēc lidojuma uz Gambiju 1935.g. kā balvu saņēma
Bukaišu pagasta “Lidoņus”, tagad te iekārtota viņa
piemiņas istaba.
Bukaiši, tālr. 29284561
GPS 56.40029, 23.25189

